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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2013

1. Úvod

Kancelář veřejného ochránce práv (dále i „Kancelář“) byla zřízena nařízením vlády

č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném

ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon“), k plnění úkolů spojených

s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv

(dále i „ochránce“).

Kancelář v roce 2013 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou,

organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných veřejnému

ochránci práv v rámci jeho působení k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí

uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického

právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Kancelář rovněž poskytovala

ochránci podporu při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí

nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech

práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při provádění sledování zajištění

cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu

vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí

svobody (dále jen „sledování vyhoštění“). V průběhu let 2012 a 2013 došlo opakovaně k

rozšíření působnosti a pravomocí veřejného ochránce práv. Na základě zákona č. 303/2011

Sb., který novelizoval zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších

předpisů, se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce

veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 se ochránce v souvislosti s přijetím zákona č.

404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve

znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem v řízení o kontrole ústavnosti norem

v řízení před Ústavním soudem. V obou případech došlo k rozšíření působnosti ochránce na

základě pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru PS PČR, uplatněných v průběhu

legislativního procesu.  Od 1. ledna 2013 se ochránce stal také povinným připomínkovým

místem s právem uplatnění zásadních připomínek a vypořádání rozporů podle Legislativních

pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820

o změně Legislativních pravidel vlády). K 3. září 2012 zahájil ochránce provoz dětského

webu, kterým zareagoval na kritiku mezinárodních organizací týkající se absence nezávislé

instituce schopné přijímat dětská podání, prošetřovat je a vyhodnocovat, a tím chránit práva

dětí.

Organizační schéma Kanceláře k 31. 12. 2013 je uvedeno v příloze č. 7.
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2. Hodnocení plnění rozpočtu

Výsledky hospodaření Kanceláře v roce 2013 jsou porovnávány s údaji předchozího roku.

Hospodaření Kanceláře v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 vykazuje nárůst čerpání

výdajů celkem (o 4,81 %), přičemž kapitálové výdaje byly nižší o 6,49 % a běžné výdaje

vyšší o 5,49 %. Nejvýznamnější vliv na čerpání kapitálových výdajů v roce 2013 měly

především výdaje vynaložené na realizaci 1. a 2. etapy tvorby interní a veřejné části

informačního systému pro evidenci stanovisek veřejného ochránce práv (pracovní název ESO

– evidence stanovisek ombudsmana). Další významnou částkou byly výdaje vynaložené na

pořízení jednoho nového vozidla pro potřeby zástupce veřejného ochránce práv a jednoho

ojetého vozidla pro přepravu představitelů i zaměstnanců při jejich pracovních cestách. V

důsledku již nevyhovujícího technického stavu a i s ohledem na délku užívání bylo nutné

přistoupit k pořízení nové myčky nádobí do výdejny stravy pro zaměstnance. Další

kapitálové výdaje byly použity na nákup nového multifunkčního stroje, rozšíření kapacity

telefonní ústředny o možnost připojení dalších linek, navýšení počtu licencí informačního

systému GINIS o další uživatele v jednotlivých aplikacích a pořízení software webových

služeb tohoto systému. Dále se jednalo o nákup licencí Microsoft pro částečné vytvoření

virtuálního prostředí pracovních stanic (Virtual Desktop řešení) a modernizaci audiovizuální

techniky na jednacích sálech.

U celkových běžných výdajů byl zaznamenán proti roku 2012 nárůst o 5,49 %. Zatímco

u některých položek běžných výdajů došlo k poklesu (pohonné hmoty, opravy a udržování

aj.), u jiných došlo k nárůstu (výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku,

výdaje na elektrickou energii, knihy, učební pomůcky, tisk, vodu aj.).

a) Příjmy

Rozpočet 2013 (Kč)Ukazatel
schválený po změnách

Skutečnost 2013
(Kč) % plnění

Příjmy celkem 350.000 350.000 1.968.037,21 562,30

V roce 2013 bylo dosaženo příjmů v celkové výši Kč 1.968,04 tis., které tvořily:

· Příjmy z poskytování služeb a výrobků (položka 2111) Kč 68,90 tis. – platba rodičů

za pobyt dětí v tzv. Dětské skupině (Kancelář se stala spolupracující organizací MPSV

v rámci pilotního individuálního projektu odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV

„Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“);
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· Příjmy z pronájmu pozemků (položka 2131) Kč 8,67 tis. - nájemné za pronájem pozemku

pod trafostanicí firmě E.ON;

· Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (položka 2132) Kč 898,86 tis. -

nájemné za pronájem jednacích sálů, kantýny a jiných prostor;

· Příjmy z pronájmu movitých věcí (položka 2133) Kč 73,19 tis. – příjmy související

s pronájmem ostatních nemovitostí;

· Přijaté pojistné náhrady (položka 2322) Kč 21,76 tis. – plnění náhrad škody

od pojišťovny;

· Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324) - Kč 48,01 tis. - příjmy

vztahující se k roku 2012 (kompenzace zahraničních cestovních výdajů, dobropisy

plateb);

· Převody z ostatních vlastních fondů (položka 4132) Kč 848,64 tis. – odvod zůstatku

depozitního účtu po vyplacení platů za prosinec 2012 včetně výdajů s nimi souvisejících.

2009
(Kč)

2010
(Kč)

2011
(Kč)

2012
(Kč)

2013
(Kč)

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Ukazatel

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

0 0 0 350.000 350.000
Příjmy celkem

1.384.060,00 1.057.190,00 1.073.990,00 1.042.990,00 1.968.037,21

b) Výdaje

Dle státního rozpočtu ČR na rok 2013 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

byla pro činnost Kanceláře veřejného ochránce práv vyčleněna částka 93.824 tis. Kč. Z toho

4.890 tis. Kč tvořily kapitálové prostředky a 88.934 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové

prostředky a 9.082 tis. Kč z běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č.

109010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP“. Usnesením rozpočtového

výboru PSP ČR č. 387 ze dne 27. 2. 2013 došlo ke zvýšení celkového rozpočtu o 4,183 tis.

Kč. Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní

správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 6

v souvislosti s rozšířením působnosti a pravomocí veřejného ochránce práv. Na základě

zákona č. 303/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve

znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího

státního zástupce veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 se ochránce v souvislosti s přijetím

zákona č. 404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním

soudu, ve znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem v řízení o kontrole ústavnosti
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norem v řízení před Ústavním soudem. V obou případech došlo k rozšíření působnosti

ochránce na základě pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru PS PČR, uplatněných

v průběhu legislativního procesu.  Od 1. ledna 2013 se ochránce stal také povinným

připomínkovým místem s právem uplatnění zásadních připomínek a vypořádání rozporů

podle Legislativních pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14.

listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel vlády). K 3. září 2012 zahájil ochránce

provoz dětského webu, kterým zareagoval na kritiku mezinárodních organizací týkající se

absence nezávislé instituce schopné přijímat dětská podání, prošetřovat je a vyhodnocovat, a

tím chránit práva dětí.  Celkový rozpočet po těchto změnách činil 98.007 tis. Kč, v tom běžné

prostředky 93.117 tis. Kč a kapitálové prostředky (programové financování) 4.890 tis. Kč. Z

běžných prostředků byla částka ve výši 9.760 tis. Kč určena na programové financování

(výdaje na programové financování celkem činily 14.650 tis. Kč).

Rozpočet 2013 (tis. Kč)Ukazatel
schválený po změnách

Skutečnost
2013 (tis. Kč) % plnění

Kapitálové výdaje celkem 4.890 4.890 4.731,56 96,76
Běžné výdaje celkem 88.934 93.117 84.779,77 91,05
v tom osobní výdaje 64.707 67.750 67.086,67 99,02

v tom platy 42.441 44.695 44.204,21 98,90
ostatní osobní
výdaje 2.379 2.263    2.263,00 100,00

platy
představitelů
státní moci

2.833 2.843 2.843,00 100,00

odchodné       427 533 533,00 100,00

povinné pojistné
placené
zaměstnavatelem

16.202 16.968 16.801,21 99,02

FKSP 425 448          442,25 98,72

věcné výdaje 23.757 24.897 17.489,31 70,25

ostatní běžné výdaje 470   470     203,79 43,36

Výdaje celkem 93.824 98.007 89.511,33 91,33

Celkové výdaje včetně programového financování byly čerpány ve výši 89.511,33 tis. Kč

(91,33 % rozpočtu po změnách), z toho mzdové prostředky včetně pojistného a převodu

FKSP (osobní výdaje) ve výši 67.086,67 tis. Kč (99,02 % rozpočtu po změnách). Kapitálové

prostředky byly čerpány ve výši 4.731,56 tis. Kč (96,76 % rozpočtu po změnách).
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Z celkových výdajů bylo 12,05 % čerpáno na financování programu „Rozvoj a obnova

materiálně technické základny KVOP“, z toho 5,29 % na kapitálové výdaje (výdaje

vynaložené na realizaci 1. a 2. etapy tvorby interní a veřejné části informačního systému pro

evidenci stanovisek veřejného ochránce práv /pracovní název ESO – evidence stanovisek

ombudsmana/), pořízení jednoho nového vozidla pro potřeby zástupce veřejného ochránce

práv a jednoho ojetého vozidla pro přepravu představitelů i zaměstnanců při jejich

pracovních cestách, na nákup nového multifunkčního stroje, rozšíření kapacity telefonní

ústředny o možnost připojení dalších linek, navýšení počtu licencí informačního systému

GINIS  o  další  uživatele  v  jednotlivých  aplikacích  a  pořízení  software  webových  služeb

tohoto systému. Dále se jednalo o nákup licencí Microsoft pro částečné vytvoření virtuálního

prostředí pracovních stanic (Virtual Desktop řešení) a modernizaci audiovizuální techniky na

jednacích sálech). Na neinvestiční výdaje bylo vynaloženo 6,76 % výdajů programového

financování (pořízení a obnova výpočetní techniky vč. software, obnova komunikační

techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů).

V rámci programového financování byly kapitálové výdaje čerpány na 96,76 % a

neinvestiční výdaje na 62,01 %.

2009
(tis. Kč)

2010
(tis. Kč)

2011
(tis. Kč)

2012
(tis. Kč)

2013
(tis. Kč)

Index
2013/2012

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Ukazatel

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

6.723,00 3.867,00 3.219,00 5.368,00 4.890,00 91,10Kapitálové výdaje celkem
5.939,31 2.218,39 3.082,13 5.038,41 4.731,56 93,91

90.833,00 100.287,00 92.045,00 88.532,00 93.117,00 105,18Běžné výdaje celkem
73.621,29 76.789,85 76.209,89 80.366,60 84.779,77 105,49
62.387,00 64.280,00 64.280,00 64.280,00 67.750,00 105,39

v tom osobní výdaje
54.091,74 59.782,60 59.782,60 64.280,00 67.086,67 104,37
40.479,00 42.441,00 42.441,00 42.441,00 44.695,00 105,31

v tom platy
35.678,63 40.028,51 40.028,51 42.441,00 44.204,21 104,15

5.474,00 5.543,00 5.212,00 5.212,00 5.639,00 108,19OPPP (vč. platů veřejného
ochránce práv a jeho
zástupce a odchodného) 4.702,68 3.495,68 5.212,00 5.212,00 5.639,00 108,19

15.624,00 17.634,00 16.202,00 16.202,00 16.968,00 104,73povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 12.986,51 14.429,79 16.202,00 16.202,00 16.801,21 103,70

       810,00        926,00        425,00        425,00 448,00 105,41
FKSP

723,92 805,53 425,00 425,00 442,25 104,06
27.961,00 29.387,00 27.290,00 23.782,00 24.897,00 104,69

věcné výdaje
19.312,10 18.134,62 16.158,97 15.853,86 17.489,31 110,32

485,00 475,00 475,00 470,00 470,00 100,00
ostatní běžné výdaje

217,45 183,69 268,33 232,75 203,79 87,56
97.556,00 104.154,00 95.264,00 93.900,00 98.007,00 104,37

Výdaje celkem
79.560,60 79.008,24 79.292,02 85.405,02 89.511,33 104,81
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97 111 113 113 119 105,31Průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců 96 108 108 110 115 104,55

Běžné výdaje (včetně platů a neinvestičních výdajů určených na programové financování)

tvořily 94,71 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 79,13 % na osobní výdaje

(platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP),

20,63 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského

materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup

odborné literatury atd.) a 0,24 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady

mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

2009
(tis. Kč)

2010
(tis. Kč)

2011
(tis. Kč)

2012
(tis. Kč)

2013
(tis. Kč)

Index
2013/2012

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Výdaj

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

90.833,00 100.287,00 92.045,00 88.532,00   93.117,00 105,18Běžné výdaje kapitoly (včetně
platů a výdajů ISPROFIN) 73.621,29 76.789,85 76.209,89 80.366,60 84.779,77 105,49
z toho:

45.953,00 51.865,00 47.653,00 47.653,00 50.334,00 105,63
    výdaje na platy a OPPP

40.381,31 43.236,22 44.405,35 47.653,00 49.843,21 104,60
15.624,00 17.634,00 16.202,00 16.202,00 16.968,00 104,73    povinné pojistné placené

    zaměstnavatelem 12.986,51 14.429,79 14.958,76 16.202,00 16.801,21 103,70
4.697,00 4.721,00 4.516,00 3.091,00 4.225,00 68,45

    nákup materiálu
3.395,32 2.358,26 2.268,64 2.239,46 3.018,08 98,71

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
    úroky a ostatní finanční výdaje

17,34 16,32 17,38 13,45 22,15 164,68
4.890,00 5.000,00 5.010,00 4.730,00 5.130,00 108,46

    nákup vody, paliv a energie
3.633,03 4.029,22 3.879,34 3.765,46 3.891,10 103,34

10.554,00 12.822,00 11.835,00 11.023,00 9.554,00 86,67
    nákup služeb

7.451,68 8.734,39 6.856,69 6.801,55 7.880,40 99,20
6.367,00 5.357,00 4.453,00 3.730,00 4.777,00 83,76

    ostatní nákupy
4.085,13 2.499,70 2.682,03 2.519,35 2.122,97 115,86
1.403,00 1.437,00 1.426,00 1.158,00 1.161,00 100,25    výdaje související s neinv. nákupy,

příspěvky 729,60 496,73 454,89 514,58 554,60 107,78
810,00 926,00 425,00 425,00 448,00 105,41

    převody vlastním fondům
723,92 805,53 418,49 425,00 442,25 104,06

15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 100,00    ost. neinv. transfery jiným
    veřejným rozpočtům 11,00 12,00 13,27 12,00 14,41 120,08

450,00 410,00 410,00 400,00 400,00 100,00
    náhrady placené obyvatelstvu

193,02 132,92 217,79 176,92 143,61 81,17
20,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00    neinv. transfery mezinárodním

organizacím 13,43 38,77 37,27 43,83 45,78 104,45

Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce

práv a jeho zástupkyně, resp. následně zástupce dle zákona (paušální náhrady výdajů a



- 9 -

výdaje na pracovní cesty). Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1.058 tis. Kč a

byly čerpány ze 43,25 %, tj. ve výši cca 457 tis. Kč. Navrhovaný objem finančních

prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně, resp.

následně zástupce uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest. Na

některé z těchto cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře.

Běžné výdaje byly vyčerpány z 91,05 %, mzdové prostředky včetně pojistného a FKSP i

odchodného na 99,02 %.
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Výdaje celkem

V rámci běžných výdajů byly finanční prostředky vynaloženy takto:

- Výdaje zahrnuté v seskupení položek rozpočtové skladby 51 Neinvestiční nákupy

a související výdaje:

· Nákup materiálu: rozhodující objem finančních prostředků tohoto ukazatele byl

vynaložen na nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál,

úklidové prostředky, materiál na opravy a údržbu automobilů, na nákup odborné

literatury a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku).

V meziročním srovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšenému čerpání vynaložených

prostředků v tomto ukazateli. Ke zvýšení došlo především v důsledku vyšších výdajů

na pořízení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti se

zvýšením limitu zaměstnanců o 6 osob a nutností vybavit jejich pracoviště

kancelářskou a výpočetní technikou i nábytkem. U položky nákup knih a nákup

materiálu došlo rovněž k mírnému nárůstu – bylo nutno doplnit knihovnu Kanceláře o
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aktuální právnickou literaturu a zvýšili se i provozní náklady v návaznosti na zvýšení

počtu zaměstnanců o 6 osob.

· Úroky a ostatní finanční výdaje: tento ukazatel obsahuje pouze jednu položku –

realizované kurzové ztráty, u které došlo ke zvýšení ve vztahu k roku 2012 cca o 65

%. Výdaje na této položce se vztahují k uskutečněným zahraničním pracovním cestám

a úhradám faktur do zahraničí a mění se v závislosti na pohybu kurzů zahraničních

měn.

· Nákup vody, paliv a energie: v tomto ukazateli došlo k zvýšení výdajů cca o 3 %,

a to v důsledku vyšších výdajů na plyn (+ 6 %) a elektrickou energii (+ 26 %) –

z důvodu zvýšení ceny těchto komodit. Naopak výdaje za pohonné hmoty a maziva se

snížili (- 25 %) – v důsledku nižších cen pohonných hmot. Také položka výdaje na

vodu vykázala růst (+ 17 %), a to v souvislosti s růstem cen za vodné a stočné.

· Nákup služeb: rozhodující objem finančních prostředků v tomto ukazateli byl

vynaložen na aktualizaci software, služby telekomunikací a radiokomunikací,

na služby školení a vzdělávání, pojištění osobních automobilů a budovy a na další

služby zajišťované dodavatelsky. Celkový objem výdajů vynaložených na tento

ukazatel byl o cca 17 % vyšší než v roce 2012. K úspoře došlo především u výdajů

na služby telekomunikací (- 25 %), a to v souvislosti s uzavřením nových smluv

s dodavateli na základě výběrového řízení. Ke zvýšení došlo na položce konzultace,

poradenské a právní služby (+757 %), školení a vzdělávání (+ 62 %), dále na

položce nákup ostatních služeb (+ 7 %) a výdajů na aktualizaci software (+ 10 %) –

výše výdajů se mění podle délky platnosti licencí - některé licence mají platnost delší

období než jeden rok.

· Ostatní nákupy: převážná část výdajů v tomto ukazateli byla vynaložena na opravy

a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, nákup pohoštění, účastnické

poplatky na konference, pořízení software, aj. V tomto ukazateli došlo k poklesu

výdajů cca o 16 %, přičemž největší podíl na snížení měla položka opravy a

udržování (-  11 %). Dále došlo ke zvýšení  u položky programové vybavení

(+ 250 %), a to v důsledku nutnosti pořídit programové vybavení pro dalších 6

nových zaměstnanců v souvislosti s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv.

U položky cestovné došlo k nárůstu (+12 %) z důvodu vyššího počtu uskutečněných

pracovních cest a i ke zvýšení objemu náhrad výdajů za tyto tuzemské pracovní cesty.

U tuzemských pracovních cest se projevilo zvýšení počtu zaměstnanců o 6 osob.
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· Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry: v rámci tohoto ukazatele je

v průběhu roku používána pouze položka 5182 – Poskytované zálohy vlastní

pokladně -  pro zaúčtování výběru hotovosti z bankovního účtu do pokladny a vrácení

hotovosti z pokladny na bankovní účet. K 31. 12. 2013 měla tato položka nulový

zůstatek.

· Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary:

tato položka zahrnuje výdaje na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní

funkce (náhrady veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně, resp. následně zástupce)

a dále výdaje na dary. V porovnání let 2012 a 2013 došlo v tomto ukazateli ke

zvýšení o cca 7 %; náhrady výdajů byly vyšší o cca 4 % (mírně vyšší výdaje na

zahraniční pracovní cesty a paušální náhrady výdajů – výše náhrad je krácena za

neodpracované dny). Ke zvýšení došlo také u položky dary, vzhledem k celkovému

vyčerpanému objemu vyšším o cca 58 tis., se nejedná o významnou položku. Dary

jsou v jednotlivých letech nakupovány podle potřeby – slouží především pro

obdarování významných zahraničních návštěv.

- Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím: výdaje na příspěvky

mezinárodním organizacím činily v roce 2013 cca 46 tis. Kč, což je o 4,5 % více než v

roce 2012. Důvodem je nepříznivá změna měnového kurzu Kč vůči EUR. Kancelář je

členem dvou mezinárodních organizací, a to:

· IOI - International Ombudsman Institute (Mezinárodní ombudsmanský institut).

Organizace založená v roce 1978 je jedinou celosvětovou organizací sdružující více

než sto ombudsmanů. Zprostředkovává mezinárodní výměnu zkušeností, formuluje

standardy, realizuje vzdělávací programy a stáže, pořádá konference, workshopy,

provádí osvětovou činnost podporující nezávislost ombudsmanů apod. Kancelář je

členem IOI od roku 2003. Roční členský příspěvek činí 750 EUR (cca 19 tis. Kč

v roce 2013).

· Equinet - European network of equality bodies (Evropská síť orgánů zabývajících se

rovným zacházením). Equinet je mezinárodní asociací založenou v roce 2007

v Bruselu. Jejím cílem je výměna mezinárodních zkušeností, implementace

evropského práva a judikátů v oblasti rovného zacházení, spolupráce a podpora

v osvětové činnosti, pořádání vzdělávacích aktivit, workshopů, společné analýzy

a řešení případů v rámci mezinárodních pracovních skupin, provádění výzkumů

a vydávání studií. Kancelář je členem Equinetu od roku 2009. Roční členský

příspěvek činí 1.000 EUR (cca 27 tis. Kč v roce 2013).
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c) Vyčíslení částek nároků z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly k 1. 1. 2013 ve výši 63 030,36 tis. Kč, v tom

profilující výdaje 14 896,14 tis. Kč, neprofilující výdaje 48 134,22 tis. Kč. V průběhu roku

2013 nedošlo ke snížení nároků, tj. nároky k 31. 12. 2013 zůstaly na úrovni stavu k 1. 1.

2013.
V tis. Kč

Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 o částky:
Stav nároků k

31.12.2013

Název
ukazatele

Rozdíl
mezi
konečným
rozpočtem
výdajů a
skutečnými
výdaji roku
2012

Stav nároků z
nespotřebovaných
výdajů k 31.12.2012

Stav nároků z
nespotřebovaných
výdajů k 1.1.2013

překročení
rozpočtu
výdajů

určené na
programy a

projekty EU s
programy dle
§ 13 odst.3,

které skončily

podle
rozhodnutí

vlády

OSS
zjistila, že

již
nepoužije

u profilujících
výdajů

pominul účel
narozpočotván

í

Snížení
nároků

od
1.1.2013

Profilující
výdaje

 3 659,99      11 235,16  14 896,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  14 896,14

Neprofilují
cí výdaje

 3 485,99      44 648,23  48 134,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  48 134,22

Celkem  7 145,98      55 883,39  63 030,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  63 030,36

Finanční prostředky určené na činnost Kanceláře veřejného ochránce práv ze státního

rozpočtu v roce 2013 ve výši 98.007 tis. Kč byly vyčerpány z 91,33 % (89.511 tis. Kč), tzn.

celková úspora dosáhla výše 8.495, 67 tis. Kč.

Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 o částky:

Název
ukazatele

Rozdíl mezi
konečným
rozpočtem

výdajů a
skutečnými
výdaji roku

2013

Stav nároků z
nespotřebovaných

výdajů k 31.12.2013

Stav nároků z
nespotřebovaných
výdajů k 1.1.2014

překročení
rozpočtu

výdajů

určené na
programy a

projekty EU s
programy dle
§ 13 odst.3,

které skončily

podle
rozhodnutí

vlády

OSS zjistila,
že již

nepoužije

u profilujících
výdajů

pominul účel
narozpočotvá

ní

Snížení
nároků

od
1.1.2014

Stav nároků k
1.1.2014

Profilující
výdaje

 4 825,03  14 896,14  19 721,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  19 721,17

Neprofilujíc
í výdaje

 3 670,64  48 134,22  51 804,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  51 804,86

Celkem  8 495,67  63 030,36  71 526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  71 526,03

Z uspořené částky výdajů roku 2013 ve výši 8.495,67 tis. Kč tvořila:

-  4.629,61 tis. Kč úspora provozních prostředků (mimo mzdové prostředky a výdaje vedené

v informačním systému EDS/SMVS) vedená snahou Kanceláře efektivně čerpat

prostředky státního rozpočtu.

-  3.866,05 tis. Kč úspora výdajů na financování programu reprodukce majetku (v tom

3.707,61 tis. Kč běžné výdaje SMVS, 158,44 tis. Kč kapitálové výdaje). Hlavním

důvodem úspory především běžných prostředků je snaha Kanceláře hospodárně využívat

prostředky státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a

zařízení vč. dopravních prostředků.
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Částku uspořených prostředků z roku 2013 ve výši 8.496 tis. Kč uplatňuje Kancelář,

v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), jako

nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2013, z toho profilující výdaje ve výši 4.825 tis. Kč

a neprofilující výdaje ve výši 3.671 tis. Kč. Z částky nespotřebovaných profilujících výdajů

tvoří 4.183 tis. Kč účelově určené prostředky podle zákona č. 218/2000 Sb.. V roce 2013

došlo k převodu částky 4.183 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce

práv z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Tato

částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa,

položky Vládní rozpočtová rezerva na zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 6 v souvislosti s

rozšířením působnosti a pravomocí veřejného ochránce práv. Na základě zákona č. 303/2011

Sb., který novelizoval zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších

předpisů, se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce

veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 se ochránce v souvislosti s přijetím zákona č.

404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve

znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem v řízení o kontrole ústavnosti norem v

řízení před Ústavním soudem. V obou případech došlo k rozšíření působnosti ochránce na

základě pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru PS PČR, uplatněných v průběhu

legislativního procesu.  Od 1. ledna 2013 se ochránce stal také povinným připomínkovým

místem s právem uplatnění zásadních připomínek a vypořádání rozporů podle Legislativních

pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o

změně Legislativních pravidel vlády). K 3. září 2012 zahájil ochránce provoz dětského webu,

kterým zareagoval na kritiku mezinárodních organizací týkající se absence nezávislé instituce

schopné přijímat dětská podání, prošetřovat je a vyhodnocovat, a tím chránit práva dětí.

d) Finanční prostředky v rezervním fondu

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2013 byl ve výši 0 Kč.

3.  Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků

Běžné prostředky byly v roce 2013 čerpány vcelku rovnoměrně s výjimkou I. a IV. čtvrtletí.

Během I. čtvrtletí bylo vyčerpáno jen cca 13,85 % běžných výdajů, zatímco ve IV. čtvrtletí

došlo k čerpání ve výši 31,87 %. V průměru za tato dvě čtvrtletí však byla vyčerpána cca 23

% běžných výdajů. Běžné prostředky byly použity na platy a s nimi související pojistné

na sociální a zdravotní pojištění, pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software, obnovu

komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích
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systémů a na další provozní výdaje (nákup dlouhodobého drobného majetku a kancelářského

materiálu, platby za energie, pohonné hmoty, služby pošt, opravy a udržování, cestovné,

nákup odborné literatury atd.). Z důvodu realizace úsporných opatření došlo k nedočerpání

18,86 % běžných prostředků.

U kapitálových prostředků došlo v průběhu roku k nerovnoměrnému čerpání. Bylo to

způsobeno skutečností, že zhruba polovina objemu kapitálových prostředků schváleného

zákonem o státním rozpočtu ČR byla přesunuta na financování realizace I. a II. etapy

informačního systému pro evidenci stanovisek veřejného ochránce práv (pracovní název IS

ESO – evidence stanovisek ombudsmana). Tato realizace proběhla ve IV. čtvrtletí roku 2013,

kdy čerpání kapitálových prostředků z výše uvedeného důvodu dosáhlo 52,63 % celkového

objemu.

Čtvrtletí Ukazatel
Rozpočet

po změnách
(tis. Kč)

Skutečnost
(tis. Kč)

%
(Q/RU)

%
(Q/ skutečnost)

Kapitálové prostředky 4.890,00 4.731,56 100,00 96,76

I. 764,24 16,15 15,63

II.           872,56 18,44 17,84

III.           521,27 11,02 10,66

IV.    2.573,49 54,39 52,63

Běžné prostředky 93.117,00 84.779,77 100,00 81,14

I. 12.894,42 15,21 13,85

II. 20.681,62 24,39 22,21

III. 21.527,21 25,39 23,12

IV. 29.676,54 35,00 31,87

Celkem 98.007,00 89.511,33  100,00 81,92

Průběh čerpání dalších kapitálových výdajů vyplývá z aktuální potřeby uhradit v průběhu

roku 2013 další práce a služby investičního charakteru.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány z 96,76 %.
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4.  Rozpočtová opatření

V roce 2013 bylo provedeno 10 rozpočtových opatření v celkovém objemu 7.395 tis. Kč

(5.002 tis. Kč běžné výdaje, 2.393 tis. Kč kapitálové výdaje). Součástí rozpočtových

opatření, byl převod částky 4.183 tis. Kč, a to na základě usnesení rozpočtového výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 387 ze dne 27. února 2013, kdy provedlo Ministerstvo

financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 309 – Kancelář

veřejného ochránce práv o částku 4.183 tis. Kč na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná

pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Zároveň došlo k navýšení počtu

zaměstnanců o 6 funkčních míst. Tyto finanční prostředky byly v souladu s § 21 zákona č.

218/2000 Sb. účelově určeny na financování dopadu zákona č. 303/2011 Sb. a dále zákona č.

404/2012 Sb. a usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně

Legislativních pravidel vlády.

a) Rozpočtové opatření schválené ministerstvem financí:

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 387 ze

dne 27. února 2013 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvýšil

rozpočet výdajů kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv o částku 4.183 tis. Kč

na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová

rezerva. Zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 6 funkčních míst. Tyto finanční

prostředky byly v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb. účelově určeny na financování

dopadu zákona č. 303/2011 Sb. a dále zákona č. 404/2012 Sb. a usnesení vlády České

republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel vlády.
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Podle číselníku účelů kapitoly Všeobecná pokladní správa je kód účelu uvolněných

prostředků 133980012 – Financování dopadů zákona č. 303/2011 Sb. dle URV č.

387/2013.

Rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení na těchto položkách:

- 5011 (Platy zaměstnanců v pracovním poměru) 2.254 tis. Kč,

- 5031 (Povinné pojistné na sociální zabezpečení) 564 tis. Kč,

- 5032 (Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 202 tis. Kč,

- 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek) 474 tis. Kč,

- 5139 (Nákup materiálu j. n.) 60 tis. Kč,

- 5156 (Pohonné hmoty a maziva) 30 tis. Kč,

- 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby) 60 tis. Kč,

- 5169 (Nákup ostatních služeb) 132 tis. Kč,

- 5171 (Opravy a udržování) 78 tis. Kč,

- 5172 (Programové vybavení) 126 tis. Kč,

- 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční)) 180 tis. Kč,

- 5342 (Převody FKSP) 23 tis. Kč.

Rozpočtové opatření A-hlavička č. 1000000186/2013 bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona

č. 218/2000 Sb., změnou údajů v rozpočtovém systému dne 20. března 2013.
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b) Rozpočtová opatření v kompetenci organizace:

· Přesun z položky 6121 (budovy, haly a stavby) na položku 6122 (stroje, přístroje a

zařízení). Tyto finanční prostředky byly použity na modernizaci systému

audiovizuální techniky na jednacích sálech (303 tis. Kč).

· Přesun z položky 5021 (ostatní osobní výdaje) na položku 5026 (odchodné) a přesun

z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5171 (opravy a udržování v SMVS).

Tyto finanční prostředky (106 tis. Kč odchodné a 100 tis. Kč na opravy udržování)

byly použity na doplnění částky pro výplatu odchodného zástupkyni veřejného

ochránce práv a opravy a udržování movitého majetku Kanceláře.

· Přesun z položky 5139 (nákup materiálu) na položku 5192 (poskytnuté neinvestiční

příspěvky a náhrady). Tyto finanční prostředky (3 tis. Kč) byly použity na úhradu

nákladů řízení dle pravomocného rozsudku soudu.

· Přesun prostředků z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5169 (nákup

ostatních služeb). Tyto finanční prostředky (500 tis. Kč) byly použity na povýšení

serverových operačních systémů a úhrada hardwarové podpory.

· Přesun prostředků z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5167

(služby, školení a vzdělávání). Rozpočtové opatření v objemu 50 tis. Kč bylo

provedeno v souvislosti s nutností proškolit zaměstnance Kanceláře v souvislosti

s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších souvisejících změn

právních předpisů.

· Přesun z položky 6121 (budovy, haly, stavby) a dále z položek 6123 (dopravní

prostředky), 6125 (výpočetní technika) na položku 6111 (programové vybavení).

Rozpočtové opatření v objemu 1.997 tis. Kč bylo provedeno v souvislosti s nutností

uhradit realizaci systémového řešení evidence stanovisek veřejného ochránce práv

pomocí informačního systému.

· Přesun z položky 5156 (pohonné hmoty a maziva) na položku 5136 (knihy, učební

pomůcky a tisk). Rozpočtové opatření v objemu 50 tis. Kč bylo provedeno v

souvislosti s nutností pořízení zahraniční literatury pro oblast rovného zacházení.

· Přesun z položky 5021 (ostatní osobní výdaje) na položku 5022 (platy představitelů

státní moci). Rozpočtové opatření v objemu 10 tis. Kč bylo provedeno v souvislosti

s nutností navýšit prostředky na platy představitelů z důvodu proplacení nevyčerpané

dovolené zástupkyní veřejného ochránce práv ke dni ukončení výkonu funkce.
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· Přesun z položky 6121 (Budovy, haly a stavby) na položku 6121 (pořízení a obnova

komunikační techniky) v rámci SMVS. Rozpočtové opatření v objemu 93 tis. Kč bylo

provedeno v souvislosti s nutností rozšířit telefonní ústřednu a další místní linky

s ohledem na zvýšení počtu zaměstnanců.

5.  Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Prostředky státního rozpočtu určené pro Kancelář veřejného ochránce práv byly použity

v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2013

vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem

na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013
Index

2012/2011
(%)

Výdaje celkem (tis. Kč) 79.560,60 79.008,24 79.292,02 85.405,02 89.511,33 104,81
z toho běžné výdaje (tis. Kč) 73.621,29 76.789,85 76.209,89 80.366,60 84.779,77 105,49
Průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 96 108 108 110 115 104,55

Výdaje celkem
na 1 zaměstnance (Kč) 828.756 731.557 734.185 776.409 778.359 100,25

Běžné výdaje  na 1 zaměstnance
(Kč) 766.888 711.017 705.647 730.605    737.215 100,90

Nákladovost na jednoho zaměstnance byla stanovena podílem výdajů celkem a běžných

výdajů a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem

na jednoho zaměstnance činil 778.36 tis. Kč a běžných výdajů na jednoho zaměstnance

737.22 tis. Kč. V porovnání let 2012 a 2013 došlo ke zvýšení nákladovosti u výdajů celkem

na jednoho zaměstnance o 1,95 tis. Kč, u běžných výdajů o 6,61 tis. Kč. Důvodem mírného

zvýšení výdajů celkem na jednoho zaměstnance jsou vyšší běžné výdaje než v předchozím

období.

Ke zvýšení u běžných výdajů na jednoho zaměstnance došlo především v důsledku vyčerpání

osobních výdajů (platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, platy představitelů, povinné

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a převod FKSP) i přesto, že se

nepodařilo zcela naplnit počet zaměstnanců (podrobné zdůvodnění je v části 11). Rozbor

zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků), bylo zapotřebí všechny činnosti zabezpečit

prostřednictvím stávajících zaměstnanců, kterým bylo nutné vyplatit odpovídající odměny.

Efektivnost činnosti Kanceláře, s ohledem na různorodost činností souvisejících

s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv (různá časová náročnost při jejich

vyřizování), se zajišťováním systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo
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mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech

práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při sledování vyhoštění a další

činnosti, nelze vyhodnotit na základě objektivně kvantifikovatelných parametrů.

6.  Zahraniční pracovní cesty

V roce 2013 bylo uskutečněno 35 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy

výdaje v celkovém objemu cca 447 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 to bylo o tři cesty více,

výdaje na tyto cesty byly o 114 tis. Kč vyší. Důvodem vyšších výdajů byla odlišná struktura

navštívených zemí i obsahu zahraničních pracovních cest.

Do částky výdajů na zahraniční cesty jsou zahrnuty také  náhrady výdajů zahraničních

pracovních cest ochránce a jeho zástupkyně.

Kancelář nehradí výdaje související se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím

platebních karet.

Struktura a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest (číslo v závorce udává částku

výdajů související s pracovní cestou; u některých zahraničních cest proplácí část výdajů

souvisejících s cestou pořadatel):

· Itálie 12. 2. 2013 (21 tis. Kč)
Obsah: Služební cesta, vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona, kdy
ochránce má provádět sledování vyhoštění.
Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

· Španělsko 27. 2. – 1. 3. 2013 (17 tis. Kč)
Obsah: Seminář s názvem „The Charter of Fundamental Rights of the European
Union in Practice“ byl zaměřen na využití Listiny základních práv EU v praxi, a to
především v rámci soukromého, sociálního a pracovního práva. Řešení modelových
situací týkajících se použitelnosti Listiny EU, interpretace rozsahu jednotlivých práv,
a poměřování práv garantovaných Listinou EU, která se dostala do kolize.
Přínos: Získání znalostí o použitelnost Listiny EU, její aplikaci a interpretaci, což je
zcela nová problematika, která zatím není ani judikaturou SDEU důsledně
zmapována. Velmi přínosná snaha lektorů o skutečnou a praktickou aplikaci Listiny
EU v rámci vnitrostátního práva.

· Belgie 28. 2. – 1. 3. 2013 (18 tis. Kč)
Obsah: Šlo o setkání pracovní skupiny (working group) s názvem Equality Law in
Practice, a to pod pořadatelstvím sítě Equinet. Na programu byly problémy záruk
nezávislosti evropských antidiskriminačních míst a jejich procesních oprávnění,
a praktická aplikace institutů unijního práva na národní úrovni (např. výjimka ze
zákazu diskriminace pro státní příslušníky třetích států, pozitivní opatření, definice
pojmu „služba přístupná veřejnosti apod.).
Přínos: Projednání problematiky na poradě Oddělení pro rovné zacházení KVOP.
Získání informace, že český antidiskriminační zákon je ve srovnání s předpisy jiných
členských států velice pokrokový. Zpracování tiskové zprávy týkající se sankcí
v evropských státech ke strategické litigaci. Dosažení dohody o předání dvou kauz
k projednání v pracovní skupině Equality Law in Practice.
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· Slovensko 12. 3. 2013 (1 tis. Kč)
Obsah: Účelem konference s názvem „Dieťa alebo dospelý? Konferencia k
problematike určovania veku maloletých bez sprievodu.“, kterou pořádala Liga za
ľudské práva ve spolupráci s trnavskou právnickou fakultou, bylo představení a
diskutování právní úpravy určování věku na Slovensku – zejména určování věku
nezletilých cizinců v řízení o udělení mezinárodní ochrany, pokud nedisponují
žádnými doklady. Otázkou bylo, zda je tamní postup v souladu s mezinárodními
lidsko-právními závazky Slovenské republiky.
Přínos: Seznámení se s právní úpravou a praxí určování věku nezletilých bez
doprovodu na Slovensku a ve Velké Británii, což může být inspirací pro otevření
diskuse v České republice. Vybudování osobních vazeb s pracovníky Právnické
fakulty Trnavské Univerzity, pracovníky Organizace pro pomoc uprchlíkům v ČR. K
obohacení informacemi došlo nejen z právního, ale i z medicínského a
antropologického pohledu.

· Německo 17. – 19. 3. 2013 (5 tis. Kč)
Obsah: Účelem cesty bylo školení pracovníků equality bodies k některým procesním
aspektům uplatnění rovného zacházení (přenos či sdílení důkazního břemene, situační
testování jako důkaz, druhy důkazů, podávání případů k národním či evropským
soudům) a k problematice diskriminace z důvodu zdravotního postižení se zaměřením
na chronická onemocnění.
Přínos: Problematika zdravotního postižení a chronických onemocnění je významná
nejen pro případy řešení na Oddělení rovného zacházení, ale též v řadě dalších
oblastí, včetně detencí, kdy může být chronické onemocnění příčinou nerovného
zacházení. Část týkající se procesních aspektů v mnohém potvrdila praxi KVOP.
Pracovníky z rakouského equality body byla nabídnuta možnost týdenní stáže 2 – 3
zaměstnanců KVOP ve Vídni, což bylo uvítáno.

· Polsko 17. – 19. 3. 2013 (10 tis. Kč)
Obsah: Cílem odborného semináře s názvem „Keeping the EU‘s external borders
secure : latest developments” bylo seznámit účastníky s právním rámcem a
fungováním nadnárodních informačních systémů EU v oblasti migrace a azylu.
Hlavními tématy byly liberalizace víz pro západní Balkán, role Europolu a Frontexu
při zajišťování vnějších hranic EU a ochrana hranic z pohledu možného konfliktu
s právem na ochranu osobních údajů.
Přínos: Seznámení se s nejnovějším vývojem v oblasti zabezpečování vnějších hranic
EU. Vybudování osobních vazeb s pracovníky Evropského parlamentu, Rady EU,
představiteli státní správy působícími v oblasti migrace v jiných zemích EU,
představiteli Fundamental Rights Agency a Úřadu pro ochranu osobních údajů v ČR.
Poskytnutí obsáhlých studijních materiálů.

· Německo 20. – 22. 3. 2013 (21 tis. Kč)
Obsah: Výroční konference evropského pracovního práva byla zaměřena na
fungování evropského pracovního práva v rámci každodenní právní praxe a na
nejnovější judikaturu ESD. Věnovala se problematice aplikace rozhodného práva při
vysílání pracovníků do jiných členských zemí EU a fungování uvedených principů
v praxi s důrazem na překážky volného pohybu. Dále se diskutovala otázka kvót pro
zastoupení žen ve vedení obchodních společností.
Přínos: Získání množství informací dotýkajících se kvót pro zastoupení žen mezi
nevýkonnými členy řídících orgánů, které budou poskytnuty především Oddělení
rovného zacházení KVOP.
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· Rakousko 21. 3. 2013 (2 tis. Kč)
Obsah: V rámci exkurzí do zařízení sociálních služeb pro seniory byl na základě
pozvání navštíven domov pro seniory ve městě Retz. Návštěva byla realizována
formou pohovoru se sociální pracovnicí a prohlídkou zařízení. Rozhovorem bylo
zjišťováno, za jakých podmínek se potřebná osoba může stát klientem, jak je služba
financována, kdo může klienta zastupovat, v jaké míře atd. Byla zjišťována
vybavenost zařízení, stavební uspořádání, péče o klienty, volnočasové aktivity atd.
Přínos: Hlavním přínosem bylo poznání a zjištění, jak uvedený typ sociální služby
funguje v zahraničí. Byly zjištěny aspekty péče o klienty, které by se mohly uplatnit
v tuzemských zařízeních, a které by po systematických návštěvách pracovníků KVOP
mohly zlepšit život klientů v těchto zařízeních.

· Německo 10. – 15. 4. 2013 (18 tis. Kč)
Obsah: Předmětem semináře s názvem „EU Disability law and the Convention on the
rights
of persons with disabilities“ byl mezinárodní pramen práva - Úmluva o právech osob
se zdravotním postižením, její implementace do právních řádů evropských zemí, a její
využití v praxi. Součástí konference byly také praktické příklady aplikace práva a
workshopy na použití článků úmluvy zásadní důležitosti.
Přínos: Po návratu byla uspořádána přednáška pro pracovníky několika oddělení
KVOP o informacích plynoucích z účasti na konferenci – především o těch
plynoucích z judikatury význačných evropských soudů.

· Slovensko 10. – 12. 4. 2013 (6 tis. Kč)
Obsah: Setkání veřejných ochránců práv členských zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky na
téma „Působnost veřejných ochránců práv ve vztahu k prosazování dobré správy“.
Byla projednávána úloha a kompetence ombudsmanů při prosazování dobré správy.
Přínos: Vzájemná výměna praktických poznatků a zkušeností mezi ombudsmany
z jednotlivých zemí, diskuse o aktuálních otázkách souvisejících s jejich činností.
Uzavření dohody se slovenskou a maďarskou stranou o mezinárodní spolupráci
v rámci projektu KVOP „Společně k dobré správě“.

· Francie 18. – 19. 4. 2013 (10 tis. Kč)
Obsah: Akce s názvem „Meeting of the Equinet Working Group on Gender Related
Issues“ byla prvním setkáním nově vzniklé pracovní skupiny, která je platformou pro
pracovníky antidiskriminačních míst, pracujících s genderovými tématy. Cílem je
rozpoutání diskuse, reflexe a činnosti na podporu genderové rovnosti a potírání
genderové diskriminace.
Přínos: Navázání kontaktů, seznámení se s činností ostatních antidiskriminačních míst
a možnost ovlivnit směr vzdělávacích akcí určených pro členy Equinetu i další aktéry
v oblasti genderové rovnosti.

· Makedonie 9. – 11. 5. 2013 (0 tis. Kč – refundováno pořadatelem workshopu)
Obsah: Jednodenní workshop s názvem „Audiovizuální dohled v „detenčních“
zařízeních“ měl za cíl představit a diskutovat téma používání kamerových systémů ve
vězeňských zařízeních, na policejních odděleních a v psychiatrických, popř. jiných
(TBC) léčebnách.
Přínos: Seznámení se s legislativními aspekty používání kamer v detenčních,
především policejních a vězeňských, zařízeních v Makedonii. Výměna zkušeností s
reakcemi navštívených zařízení. Navázání bližších kontaktů a spolupráce s
makedonským Národním prevenčním mechanismem.
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· Německo 12. – 15. 5. 2013 (14 tis. Kč)
Obsah: Konference se věnovala rozboru aktuální judikatury ESLP a SDEU se
vztahem k migraci osob a Návratové směrnici, její transpozici v jednotlivých státech a
praktickým otázkám spojených s realizací vyhoštění, včetně role agentury
FRONTEX.
Přínos: Konference opět potvrdila, že návratová směrnice (uložení zákazu vstupu a
vložení záznamu do SIS) je stále předmětem různých výkladových sporů, a že vývoj
je třeba dále sledovat.

· Srbsko 29. 5. – 1. 6. 2013 (3 tis. Kč – letenky hradil organizátor akce)
Obsah: Cílem semináře s názvem „How to conduct situational testing“ bylo přiblížení
možností využití metody situačního testování (testingu) v diskriminačních případech.
Diskutována byla i využitelnost antidiskriminační legislativy v obou zemích.
Přínos: Seznámení se s antidiskriminační legislativou a s prosazováním práva na
rovné zacházení v hostitelské zemi a s limity, s nimiž se nejčastěji potkávají místní
nevládní organizace při prosazování ochrany před diskriminací. Porovnaní zákonných
kompetencí a neformálního vlivu českého ombudsmana jako národního equality body
s místním equality body.

· Belgie 26. – 27. 6. 2013 (17 tis. Kč)
Obsah: Odborný seminář s názvem „Gender Equality in the Labour Market: the role
of Equality Bodies“ byl prvním seminářem organizovaným Equinetem, který se
zabýval problematikou rovnosti mužů a žen. Byl zaměřen na možnosti a činnost
antidiskriminačních míst.
Přínos: Možnost sdílení zkušeností s kolegy z antidiskriminačních míst z ostatních
zemí a evropských institucí, možnost diskutování aktuální témata, a inspirace pro
další práci v agendě rovného zacházení.

· Německo 11. – 14. 9. 2013 (18 tis. Kč)
Obsah: Cílem každoroční konference na téma schengenského práva bylo seznámit
účastníky s právním rámcem a změnami existujících právních instrumentů v oblasti
migrace. Mezi hlavní diskutovaná témata patřil nový legislativní balíček v oblasti
schengenského práva, působnost nové Agentury EU pro operační management
rozsáhlých systémů IT, a dále operace pro potírání ilegální migrace ve Španělsku.
Přínos: Seznámení se s nejnovějším vývojem v oblasti migrace a zabezpečování
vnějších hranic EU.

· Irsko 15. – 18. 9. 2013 (18 tis. Kč)
Obsah: Pravidelné setkání evropských ombudsmanů, slouží především k výměně
zkušeností při řešení aktuální problémů. Diskutovalo se zejména o vyřizování
stížností občanů a principech, které jsou pro činnost všech ombudsmanů společné.
Část semináře se zaměřila na výměnu zkušeností s inovací a restrukturalizací
ombudsmanských institucí.
Přínos: Výměna zkušeností s ostatními evropskými ombudsmany. Inspirace pro
inovaci vnitřních postupů tak, aby bylo vyřizování stížností co nejefektivnější, tj. aby
byly stížnosti vyřizovány v co nejkratším čase a ve prospěch stěžovatelů.

· Polsko 16. – 17. 9. 2013 (3 tis. Kč)
Obsah: Cílem „Kongresu Obywatel Senior“ byla diskuse na téma prevence špatného
zacházení se seniory.
Přínos: Zajímavé zjištění, že v Polsku a Maďarsku pracují kromě jednotlivých
podnětů též na výhledových projektech, v nichž na daný rok ombudsman stanoví,
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jaký problém chce rozpracovat z vlastní iniciativy. Aktuálně jsou to převážně
problémy spojené se seniory.

· Portugalsko 17. – 21. 9. 2013 (13 tis. Kč)
Obsah: Tématem semináře s názvem „Gender Equality Training on Equal Pay
Agenda“ byla metodologie hodnocení práce, možnosti spolupráce se sociálními
partnery, statistickými úřady, inspektoráty práce a dalšími partnerskými subjekty a
otázka přenosu důkazního břemene.
Přínos: Aktivní zapojení do aktivit pracovní skupiny Equinetu, zaměřené na
genderovou problematiku. Všechny poznatky ze semináře je možno využít
v každodenní práci Oddělení pro rovné zacházení při řešení podnětů týkajících se
odměňování. Zjištěním, že problém nerovného odměňování není jen problémem
České republiky, nýbrž všech evropských zemí.

· Belgie 30. 9. – 1. 10. 2013 (14 tis. Kč)
Obsah: Při setkání pracovní skupiny „Equality Law in Practice“ diskutovali zástupci
národních antidiskriminačních míst o dvou otázkách: o možnosti intervence Equinetu
v řízení před Evropským soudem pro lidská práva v antidiskriminačních sporech a o
tzv. pozitivní akci.
Přínos: Zjištění, že ani jedno z equality body nemá rozvinutou spolupráci s ESLP,
přestože některá z nich o věcech přímo rozhodují. Proto může být KVOP v budoucnu
vzorem pro kolegy z ostatních členských států EU. Prozření, že pojem "pozitivní
akce" a jeho právní význam není mezi právníky antidiskriminačních těles zcela
jednotný.

· Německo 9. – 11. 10. 2013 (25 tis. Kč)
Obsah: Konference s názvem „Annual Conference on European Consumer Law
2013“ byla zaměřena na nejnovější vývoj na poli ochrany spotřebitele v evropském
právu, jakož i na úvahy o dalších možnostech ochrany spotřebitele prostřednictvím
norem evropského práva.
Přínos: Seznámení se s nejnovějšími legislativními akty orgánů EU a judikaturou
Soudního dvora EU.

· Malta 10. – 13. 10. 2013 (41 tis. Kč)
Obsah: Odborná konference měla za cíl seznámit s aktuálními poznatky a trendy
souvisejícími s důstojností a ochranou práv osob s demencí. Motto konference znělo:
„Důstojnost ve společnosti, která je přátelská k osobám s demencí“, což mělo
poukázat na vnímání osob s demencí i těch, kteří jim poskytují péči.
Přínos: Seznámení  se  s  trendy  v  péči  o  osoby  trpící  demencí  v  jiných  zemích  a  s
výsledky odborných výzkumů. Získané poznatky budou zohledněny při provádění
systematických návštěv zařízení sociálních služeb a zdravotnických zařízení, které
poskytují péči osobám s demencí.

· Chorvatsko 23. – 25. 10. 2013 (12 tis. Kč)
Obsah: Účast na školení Equinetu byla zaměřena na problematiku boje proti
diskriminaci a prosazování rovnosti skrze spolupráci s tzv. „duty bearers“ (nositeli
povinností vyplývajících z antidiskriminačního práva – dále také „DB“). Cílem bylo
získání znalostí z oblasti specifických závazků, které vyplývají z antidiskriminačního
práva pro DB, základních zásad navazování spolupráce s DB a prezentace
osvědčených projektů.
Přínos: Zkušenosti jiných equality bodies a příklady úspěšných projektů budou
využity při tvorbě plánu činnosti Oddělení rovného zacházení KVOP do dalších let.
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· Slovinsko 5. – 7. 11. 2013 (17 tis. Kč)
Obsah: Jednalo se o reciproční návštěvu slovinského národního preventivního
mechanismu, při níž byla zkoumána praxe při návštěvách zařízení sociálních služeb,
věznic a policejní detence, a dále také podmínky detence.
Přínos: Zjištění, že podmínky pro výkon detence byly v navštívených zařízeních na
vyšším standardu, než je tomu v České republice. Nutné je vyzdvihnout praxi českého
národního prevenčního mechanismu při návštěvách zařízení sociálních služeb, které
umožňují odhalit špatné zacházení v oblastech dotýkajících se základních životních
potřeb člověka.

· Francie 13. – 15. 11. 2013 (18 tis. Kč)
Obsah:  Téma konference s názvem „Supervising Matters related to Detention. The
Council of Europe and International Bodies´ Work in Improving Conditions.“ se
týkalo práce Rady pro penologickou spolupráci, monitorování podmínek v detenčních
zařízeních, zacházení s vězni-cizinci, zvláštního přístup k ženám a mladistvým ve
věznici, či alternativy trestu odnětí svobody a vazby. Diskutována byla rovněž
problematika probace a mediace.
Přínos: Hodnotný vhled jak do vězeňských témat, tak do práce mezinárodních
institucí na poli monitorování detenčních zařízení i zvyšování standardů zacházení
s vězni.

· Itálie 13. – 15. 11. 2013 (8 tis. Kč)
Obsah: Předmětem konference s názvem „Building an inclusive Europe – the
contribution of children´s participation“ byla participace nezletilých na evropské
úrovni a praxe některých evropských zemí v této oblasti. Součástí bylo tzv. fórum
dobré praxe - praktické příklady, poté návštěva konkrétního zařízení v Miláně, kde
děti participují na rozhodování, a navazující workshop.
Přínos: Zásadní zjištění o výrazném přínosu zřízení samostatné instituce dětského
ombudsmana zabývajícího se výhradně dětskými podáními a navštěvujícího děti,
takže děti mohou ve velké míře participovat na záležitostech se jich týkajících.

· Slovensko 15. – 19. 11. 2013 (16 tis. Kč)
Obsah: Účast na Jesennej škole práva, tento rok zaměřené na téma „Aplikácia práva
(zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Přínos: Vybudování osobních vazeb s ostatními účastníky, kteří se věnují rozlišným
profesím, nejčastěji však působí v akademické sféře. Načerpání informací a poznatků,
které jsou využitelné pro činnost právníka v Kanceláři. Výměna právních názorů (v
rámci diskuse) na dílčí témata, na konferenci odpřednášená.

· Francie 17. – 24. 11. 2013 (38 tis. Kč)
Obsah: Cílem byla výměna zkušeností mezi francouzským a českým národním
preventivním mechanismem ve smyslu metodiky, ale i obsahu systematických
návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě. Za tímto účelem se
každá z členek výpravy zúčastnila odlišné systematické návštěvy.
Přínos: Možnost porovnat práci francouzských kolegů s prací KVOP. Zjištění, že se
Francouzi příliš zaměřují na zevrubný popis některých pro nás méně podstatných
detailů, zatímco podstatné otázky leckdy nechávají stranou. Vyzdvihnout je třeba
přítomnost profesionálního fotografa na systematické návštěvě ve věznici, rozdávání
informativních letáků při návštěvách, či chronologické sledování přijetí zadrženého
na policejním komisařství.
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· Mongolsko 19. – 21. 11. 2013 (28 tis. Kč)
Obsah: Služební cesta, vykonána na základě ustanovení § 1 odst. 6 zákona, kdy
ochránce má provádět sledování vyhoštění.
Přínos: Realizace zákonné povinnosti ochránce.

· Francie 20. – 22. 11. 2013 (0 tis. Kč – refundováno navštíveným subjektem)
Obsah: Setkání za účelem diskuse nad vytvořením minimálních pravidel pro
zacházení s cizinci v zařízeních pro zajištění cizinců. Hlavní důraz byl kladen na
skutečnost, že zajištění cizinců je toliko ultima ratio a nemělo by být v žádném
případě aplikováno plošně a bez vyhodnocení okolností individuálního případu.
Přínos: Diskuse nad potřebou vytvořit minimální normy pro zacházení s cizinci
v zařízení pro zajištění cizinců vyústila ve vytvoření deklarace nejzásadnějších
standardů zacházení, která bude předložena Parlamentnímu Shromáždění Rady
Evropy, které event. zahájí normotvorný proces.

· Francie 24. – 26. 11. 2013 (3 tis. Kč – letenky hradil organizátor akce)
Obsah: Šlo o setkání se zástupci Výboru ministrů Rady Evropy k diskusi o
problematice výkonu rozsudku ESLP D. H. a ostatní vs. Česká republika.
Dvouhodinového brífinku k problematice výkonu rozsudku se zúčastnilo 23
diplomatů z členských států Rady Evropy, dva zástupci Open Justicie Initiative,
komisař Rady Evropy a zástupkyně České odborné společnosti pro inkluzivní
vzdělání.
Přínos: Výměna dostupných informací s evropskými subjekty (tj. orgány Rady
Evropy). Byl slyšen hlas ombudsmana na mezinárodním poli, což relativizovalo
sdělení české exekutivy a upřesnilo zavádějící informace uvedené v akčním plánu.
Navázání dobré spolupráce s Open Justice Initiative a prohloubení spolupráce
s komisařem pro lidská práva Rady Evropy.

· Belgie 27. 11. – 29. 11. 2013 (7 tis. Kč – letenky hradil organizátor akce)
Obsah: Jednalo se o výroční zasedání Equinetu a právní seminář
z antidiskriminačního práva s názvem „Legal Seminar Equality Law: What kind of
Equality?“. První ze zmíněných konferencí se týkala především organizačních a
výhledových problému sítě Equinet, seminář o rovnosti se zabýval např. právy osob
s postižením či rovností v odměňování.
Přínos: Načerpání nových legislativních a judikaturních poznatků, získání materiálů
pro knihovnu KVOP a možnost prodiskutovat odborné otázky z činnosti ochránce
s odborníky ze zahraničí.

· Belgie 3. – 4. 12. 2013 (21 tis. Kč)
Obsah: Seminář s  názvem  „Is wearing articles of faith a threat to European
democracies?“ se týkal aktuálního tématu, zda je nošení náboženských symbolů
hrozbou pro evropské demokracie. Pořadatel European Network on Religion & Belief
je tvořen z vedoucích členů náboženských organizací na evropské úrovni.
Přínos: Načerpání nových zkušeností a názorů z různých koutů Evropy. Navázání
kontaktu s představiteli ENORB, kteří by měli zájem v budoucnu spolupracovat
s jednotlivými evropskými orgány pro rovnost a mapovat situaci právě v oblasti
východní Evropy.

· Slovensko 9. 12. 2013 (1 tis. Kč)
Obsah: Cílem konference s názvem „Akademické akcenty 2013“ byla výměna
aktuálních teoretických a praktických otázek právního řádu jako celku. Konference
probíhala formou přednášek, po nichž následovaly diskusní bloky. Zaměstnanci
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KVOP se zúčastnili programu sekce mezinárodního, evropského a ústavního práva,
ve které také vystoupili se společným příspěvkem.
Přínos: Po obsahové i organizační stránce značný přínos a inspirace pro KVOP i do
budoucna.

7.  Zálohové platby

Hodnota zálohových plateb, které nebyly v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona

č. 218/2000 Sb. ke konci roku vyúčtovány, činila k 31. 12. 2013 cca 143 tis. Kč. Jednalo se

o zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet, zálohy

na dodávku vody a elektřiny a předplatné novin a časopisů. V roce 2013 nebyly poskytnuty

žádné zálohy na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly ve

stejném roce realizovány.

Účet Název Částka v Kč
314 Poskytnuté provozní zálohy 143 078,08

314 0010 Jistina na CCS 70 000,00
314 0021 Záloha na vodné, stočné - Praha 9 600,00
314 0040 Záloha na elektřinu 14 180,00
314 0041 Záloha na elektřinu - Praha 42 000,00
314 0050 Záloha - předplatné novin, časopisů 7 298,08

8.  Bezúplatný převod majetku

V roce 2013 došlo k bezúplatnému převodu majetku, a to dvou vozidel na jinou organizační

složku státu ( Generální finanční ředitelství). Jednalo se o vozidlo Škoda Octavia combi

v pořizovací hodnotě 501,99 tis. Kč a vozidlo Škoda Superb v pořizovací hodnotě 432,76 tis.

Kč. Obě vozidla již nesplňovala požadavky na bezpečnou přepravu představitelů, tak i

zaměstnanců a jejich provoz již byl nerentabilní s ohledem na jejich dobu pořízení.

9.  Plnění závazných ukazatelů

Celkové výdaje Kanceláře tvoří obsah specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění

úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2013 byla

pro Kancelář schválena částka 93.824 tis. Kč. Z toho 4.890 tis. Kč tvořily kapitálové

prostředky a 88.934 tis. Kč běžné prostředky. Kapitálové prostředky a 9.082 tis. Kč z

běžných prostředků byly určeny na financování programu reg. č. 109010 „Rozvoj a obnova

materiálně technické základny KVOP“.

V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření v kompetenci Kanceláře

a jedno rozpočtové opatření schválené rozpočtovým výborem PSP ČR (viz část 4.
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Rozpočtová opatření), kterým se zvýšil objem výdajů o 4.183 tis. Kč (běžné prostředky

včetně výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS –

670 tis. Kč). Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 – Všeobecná

pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na pokrytí nákladů spojených se

zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 6 v souvislosti s rozšířením působnosti a pravomocí

veřejného ochránce práv. Na základě zákona č. 303/2011 Sb., který novelizoval zákon č.

150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna

2012 stal ochránce vedle nejvyššího státního zástupce veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013

se ochránce v souvislosti s přijetím zákona č. 404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stal vedlejším

účastníkem v řízení o kontrole ústavnosti norem v řízení před Ústavním soudem. V obou

případech došlo k rozšíření působnosti ochránce na základě pozměňovacích návrhů ústavně-

právního výboru PS PČR, uplatněných v průběhu legislativního procesu.  Od 1. ledna 2013

se ochránce stal také povinným připomínkovým místem s právem uplatnění zásadních

připomínek a vypořádání rozporů podle Legislativních pravidel vlády (na základě usnesení

vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel

vlády). K 3. září 2012 zahájil ochránce provoz dětského webu, kterým zareagoval na kritiku

mezinárodních organizací týkající se absence nezávislé instituce schopné přijímat dětská

podání, prošetřovat je a vyhodnocovat, a tím chránit práva dětí.

Celkový rozpočet po této změně činil 98.007 tis. Kč.  Z celkových výdajů po změnách bylo

vyčerpáno 89.511,33 tis. Kč, tj. 91,33 %.

Plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu na rok 2013 je uvedeno

v příloze č. 3.

Objemy finančních prostředků, připadající ve státním rozpočtu na souhrnné ukazatele,

specifické ukazatele - výdaje a průřezové ukazatele, nebyly překročeny.

10.  Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování

V informačním systému programového financování (EDS/SMVS) sleduje kapitola Kancelář

veřejného ochránce práv pod evidenčním číslem 109010 program Rozvoj a obnova

materiálně technické základny KVOP. Na realizaci programu v letech 2008 až 2016 byla

ministerstvem financí stanovena částka 108.309 tis. Kč (systémově určené výdaje). Program

je členěn na dva podprogramy:

· 109011 Pořízení, obnova a provozování ICT KVOP,

· 109012 Pořízení a obnova majetku ve správě KVOP.
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Cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti ochránce souladu se zákonem

a vytvořit optimální podmínky pro efektivní vyřizování podaných podnětů, zajišťování

systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby

omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení

a ochrany před diskriminací a při sledování vyhoštění. Za tímto účelem stanovila Kancelář

hlavní cíle programu 109010:

· obnova a rozšíření provozních souborů ICT (obnova morálně i technicky zastaralých

serverů, rekonstrukce datové sítě);

· modernizace, obnova a rozšíření výpočetní techniky a příslušenství (včetně aktualizace

software);

· rozšíření komunikačních možností Kanceláře (rozšíření počtu sekretářských

a pobočkových telefonních přístrojů a možností telefonní ústředny o využití hlasových

schránek aj.);

· obnova  a  zdokonalení  EZS  a  EPS  (rozšíření  počtu  čidel  EZS  a  EPS  v  dosud

nechráněných vnitřních i venkovních prostorách objektu, obnova a doplnění kamer EZS a

rozšíření funkčních a kapacitních možností ústředny EZS);

· rozšíření a rekonstrukce stavebních objektů (nezbytné úpravy vnitřních prostor

pro zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí a zefektivnění činnosti zaměstnanců

Kanceláře, instalace dohřevu do prostoru garáží a obnova střech objektu Kanceláře);

· obnova vozového parku (postupná obnova pro zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob

i řidičů a vyšší rentabilitu provozu vozového parku);

· obnova movitého majetku (obnova a dovybavení interiéru budovy kancelářskou

a administrativní technikou, nábytkem, kopírovacími a jinými stroji).

Výdaje účelově určené na programové financování obsahuje příloha č. 6 (tabulka č. 7).

Rozpočet 2013 (tis. Kč)Ukazatel
schválený po změnách

Skutečnost
2013 (tis. Kč) % plnění

Kapitálové výdaje 4.890,00 4.890,00 4.731,56 96,76
Běžné výdaje 9.082,00 9.760,00 6.052,39 62,01
Rozvoj a obnova
materiálně technické
základny KVOP celkem

13.972,00 14.650,00 10.783,95 73,61

V souvislosti se změnou právních předpisů, které měly přímý vliv na činnost Kanceláře

(zejména změny v účetnictví a jiných právních předpisech), s nutností definovat v
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Integrovaném informačním systému Státní pokladny, modulu Rozpočtový informační systém

výdaje na programové financování až do roku 2016, v souvislosti se zvýšením objemu

prostředků programového financování v roce 2013 o 678 tis. Kč a také v důsledku změn

některých potřeb Kanceláře, předložila Kancelář v prosinci 2013 Ministerstvu financí

ke schválení upravenou dokumentaci programu.

Ke zvýšení běžných výdajů programového financování o 678 tis. Kč (položka 5137 – Drobný

dlouhodobý majetek – zvýšení o 474 tis. Kč, položka 5172 – Programové vybavení – zvýšení

o 126 tis. Kč, položka 5171 – Opravy a udržování - zvýšení o 78 tis. Kč), došlo na základě

usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 387 ze dne 27. 2.

2013. Jednalo se o převod z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní

rozpočtová rezerva – na částečné pokrytí nákladů spojených se zvýšením limitu počtu

zaměstnanců o 6 v souvislosti s rozšířením působnosti a pravomocí veřejného ochránce práv.

Na základě zákona č. 303/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád

správní, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2012 stal ochránce vedle

nejvyššího státního zástupce veřejným žalobcem. Od 1. ledna 2013 se ochránce v souvislosti

s přijetím zákona č. 404/2012 Sb., který novelizoval mimo jiné zákona č. 182/1993 Sb., o

Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stal vedlejším účastníkem v řízení o kontrole

ústavnosti norem v řízení před Ústavním soudem. V obou případech došlo k rozšíření

působnosti ochránce na základě pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru PS PČR,

uplatněných v průběhu legislativního procesu.  Od 1. ledna 2013 se ochránce stal také

povinným připomínkovým místem s právem uplatnění zásadních připomínek a vypořádání

rozporů podle Legislativních pravidel vlády (na základě usnesení vlády České republiky ze

dne 14. listopadu 2012 č. 820 o změně Legislativních pravidel vlády). K 3. září 2012 zahájil

ochránce provoz dětského webu, kterým zareagoval na kritiku mezinárodních organizací

týkající se absence nezávislé instituce schopné přijímat dětská podání, prošetřovat je a

vyhodnocovat, a tím chránit práva dětí.

Výdaje na financování programů byly v roce 2013 čerpány ve výši 10.783,95 tis. Kč

(kapitálový výdaje 4.731,56 tis. Kč, běžné výdaje 6.052,39 tis. Kč), tj. v částce cca o 18 %

vyšší než v roce 2012, přičemž kapitálové výdaje byly nižší cca o 6,09 %, běžné výdaje

naopak vyšší o 46,63 %. Nejvýznamnější vliv na vyšší čerpání běžných výdajů v roce 2013

měly výdaje vynaložené na pořízení programového vybavení, PC, monitorů a tiskáren a

kancelářského vybavení včetně nábytku pro nových dalších 6 zaměstnanců a dále skutečnost,

že v roce 2013 byly do programového financování zahrnuty, resp. převedeny položky 5137 –

Drobný dlouhodobý majetek, 5171 – Opravy a udržování a 5169 – Nákup ostatních služeb
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(částečně jen služby týkající se informačních technologií) z běžných provozních výdajů ve

výši cca 2.200 tis. Kč.

Další běžné výdaje si vyžádala aktuální potřeba na pořízení a obnovu výpočetní techniky vč.

software, obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií a

zabezpečovacích systémů a na pořízení i obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení.

2009
(tis. Kč)

2010
(tis. Kč)

2011
(tis. Kč)

2012
(tis. Kč)

2013
(tis. Kč)

Index
2013/2012

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Ukazatel

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

6.723,00 3.867,00 3.219,00 5.368,00 4.890,00 91,10Kapitálové výdaje
5.939,31 2.218,39 3.082,13 5.038,41 4.731,56 93,91
9.317,00 10.293,00 9.881,00 7.994,00 9.760,00 122,09Běžné výdaje
6.685,40 5.173,17 4.398,03 4.127,60 6.052,39 146,63

16.040,00 14.160,00 13.100,00 13.362,00 14.650,00 109,64Rozvoj a obnova materiálně
technické základny KVOP
celkem 12.624,71 7.391,56 7.480,16 9.166,01 10.783,95 117,65

V rámci programového financování bylo vyčerpáno jen 73,61 % výdajů rozpočtovaných

na rok 2013 (kapitálové výdaje 96,76 %, běžné výdaje 62,01 %). Hlavním důvodem úspory

především běžných prostředků byla snaha Kanceláře hospodárně využívat prostředky

státního rozpočtu, a to kladením důrazu na péči a obnovu stávajících strojů a zařízení a

hospodárné využívání provozních prostředků státního rozpočtu při realizaci výdajů na

zajištění svojí činnosti.
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Přehled výdajů programového financování
v letech 2009 - 2013
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výdaje
Běžné výdaje

Výdaje celkem

Kapitálové prostředky byly vynaloženy především na realizaci 1. a 2. etapy tvorby interní a

veřejné části informačního systému pro evidenci stanovisek veřejného ochránce práv

(pracovní název ESO – evidence stanovisek ombudsmana, pořízení jednoho nového vozidla
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pro potřeby zástupce veřejného ochránce práv a jednoho ojetého vozidla pro přepravu

představitelů i zaměstnanců při jejich pracovních cestách, na nákup nového multifunkčního

stroje, rozšíření kapacity telefonní ústředny o možnost připojení dalších linek, navýšení počtu

licencí informačního systému GINIS o další uživatele v jednotlivých aplikacích a pořízení

software webových služeb tohoto systému, dále se jednalo o nákup licencí Microsoft pro

částečné vytvoření virtuálního prostředí pracovních stanic (Virtual Desktop řešení) a

modernizaci audiovizuální techniky na jednacích sálech). V rámci programového financování

byly kapitálové výdaje čerpány na 96,76 %.

Běžné prostředky byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní techniky vč. software,

obnovu komunikační techniky, provoz informačních a komunikačních technologií

a zabezpečovacích systémů a na pořízení i obnovu nábytku a jiného kancelářského vybavení.

V rámci programového financování byly neinvestiční výdaje čerpány na 62,01 %.

11.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2013 byl Kanceláři stanoven závazný ukazatel

prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 48.080 tis. Kč, povinné

pojistné placené zaměstnavatelem 16.202 tis. Kč, převod FKSP 425 tis. Kč a platy

zaměstnanců v pracovním poměru 42.441 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 113.

Rozpočet 2013 (tis. Kč)Ukazatel
schválený po změnách

Skutečnost
2013 (tis. Kč) % plnění

Platy a ostatní platby
za provedenou práci 48.080,00 50.334,00 49.843,21 99,02

v tom platy zaměstnanců 42.441,00 44.695,00 44.204,21 98,90
OPPP (včetně platů
veřejného ochránce a jeho
zástupce a odchodného)

5.639,00 5.639,00 5.639,00 100,00

Průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 113 119 115 96,64

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2013 činil 115, tzn., že limit počtu

zaměstnanců 119 nebyl naplněn o čtyři zaměstnance. Stanovený limit počtu zaměstnanců v

roce 2013 se Kanceláři veřejného ochránce práv nepodařilo zcela naplnit a jeho plnění

dosahuje 96,64 % stanoveného limitu. Hlavním důvodem nenaplnění průměrného

přepočteného limitu počtu zaměstnanců od počátku roku je skutečnost, že došlo k určité

setrvačnosti při realizaci přijímání nových zaměstnanců od okamžiku, tj. 20. 3. 2013, kdy

došlo rozpočtovým opatřením schváleným RV PSP ČR, k navýšení limitu počtu zaměstnanců

ze 113 na 119 a nepodařilo se přijmout k tomuto datu dalších nových 6 zaměstnanců, ale byli
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přijímáni postupně. Dalším důvodem nenaplnění limitu je skutečnost, že zákonem vymezená

působnost Kanceláře veřejného ochránce práv klade náročné požadavky na přijímání nových

zaměstnanců, a to především na pozice v odboru právním (cca 70 % všech zaměstnanců

Kanceláře).

Při přijímání nových právníků je kromě ukončeného vysokoškolského právnického vzdělání

magisterského typu požadována i znalost a odbornost ve specifických oblastech práva (právo

životního prostředí, cizinecké/azylové právo, důchodové právo, antidiskriminační právo

apod.), kdy je často jen velmi obtížné a časově náročné nalézt na trhu práce odborníka

s příslušnou kvalifikací. Z tohoto důvodu se nedaří vždy bezprostředně a kontinuálně

nahrazovat zaměstnance, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr v průběhu roku (v roce

2013 celkem 16 zaměstnanců).

Obdobná situace nastává při náhradě zaměstnankyň, které odchází na mateřskou a posléze

rodičovskou dovolenou (k 31. 12. 2013 1 muž a 19 žen). Dochází rovněž k situacím, kdy po

návratu z rodičovské dovolené mnohé ze zaměstnankyň požadují (i krátkodobě) zkrácení

pracovního úvazku z důvodu péče o dítě či děti a kdy se nedaří (z výše uvedených důvodů)

získat náhradu na tyto pracovní pozice sjednáním kratšího pracovního úvazku. V neposlední

řadě ovlivňuje nenaplnění limitu rovněž situace, kdy plánovaný předpoklad, že zaměstnanec

nastoupí po rodičovské dovolené zpět do pracovního poměru, není naplněn, neboť

zaměstnankyně znovu otěhotněla a následně čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou.

Dochází rovněž k případům, kdy je předpokládaný (a často i předem avizovaný) návrat

zaměstnance (zaměstnankyně) neočekávaně odložen z důvodu požadavku čerpání

neplaceného  volna  do  čtyř let  věku  dítěte.  V  roce  2014  lze  předpokládat,  že  stávající  limit

119 zaměstnanců nebude dostačující, neboť dle Usnesení Rady vlády pro rovné příležitosti

žen a mužů (dále „Rada“), ze dne 19. prosince 2013, k nutnosti navýšení personální kapacity

oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv upozorňuje na nedostatečné

personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv a

doporučuje posílit a doporučuje přijetí opatření, která povedou k navýšení personální

kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv, a dále v té

souvislosti navrhuje zejména přijetí rozpočtových opatření, která by umožnila navýšit

Kanceláři veřejného ochránce práv personální kapacitu oddělení rovného zacházení a naplnit

tak odpovídajícím způsobem její roli v oblasti ochrany lidských práv a rovnosti žen a mužů.

Jedná se o navýšení dalších 9 zaměstnanců uvedeného oddělení.

Skutečný průměrný plat uvedený v příloze č. 4 (tabulka č. 3) činil 32.032 Kč.  Skutečně

dosažený průměrný plat svou výší zcela neodpovídá profesní struktuře zaměstnanců
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Kanceláře, neboť cca 70 % zaměstnanců Kanceláře tvoří zaměstnanci s vysokoškolským,

převážně právním vzděláním. Na tyto zaměstnance jsou kladeny poměrně vysoké požadavky

v jednotlivých specializovaných oblastech a ve srovnání s jinými institucemi je tento

průměrný plat nižší a zdaleka nedosahuje průměrného platu obdobného typu zaměstnanců

v komerční sféře. Výše průměrného platu má také svůj podíl na přijímání nových

zaměstnanců při jejich obměně a v mnoha případech jsou důvodem k rozvázání pracovního

poměru.

Celkový objem prostředků stanovený na platy zaměstnanců za rok 2013 nebyl překročen.

2009
(tis. Kč)

2010
(tis. Kč)

2011
(tis. Kč)

2012
(tis. Kč)

2013
(tis. Kč)

Index
2013/2012

(%)

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Rozpočet
po změnách

Ukazatel

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

45.953,00 51.865,00 47.653,00 47.653,00 50.334,00 105,63Platy a ostatní platby
za provedenou práci 40.381,31 43.236,22 44.405,35 47.653,00 49.843,21 104,60

38.947,00 46.322,00 42.441,00 42.441,00 44.695,00 105,31
v tom  Platy zaměstnanců

33.773,97 39.740,54 40.028,51 42.441,00 44.204,21 104,15
5.439,00 5.543,00 5.212,00 5.212,00 5.639,00 108,19OPPP (včetně platů veřejného

ochránce a jeho zástupce) 4.103,00 3.495,68 4.376,84 5.212,00 5.639,00 108,19
97 111 113 113 119 105,31Průměrný přepočtený evidenční počet

zaměstnanců 96 108 108 110 115 104,55

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2013 jsou obsahem přílohy č. 4

(tabulka č. 3).

Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání je uvedeno v příloze č. 5.

Přehled výdajů na platy a OPPP
 v letech 2009 - 2013
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12.  Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.

320/2001 Sb.“), a s vnitřními předpisy Kanceláře veřejného ochránce práv.

Schválený plán činnosti interního auditu na rok 2013 vycházel ze zpracovaného

střednědobého plánu auditní činnosti pro roky 2012 – 2015 a v tomto období se zaměřil

zejména na oblasti s ohledem na provedenou analýzu rizik organizace.

Dle schváleného plánu bylo plánováno provedení 1 auditu a 2 šetření. V rámci činnosti IA v

roce 2013 byl dokončen a proveden 1 plánovaný audit a to:

• Audit veřejných zakázek Kanceláře

a dále šetření zaměřené na vnitřní předpisy Kanceláře a jejich nastavení.

Z provedeného auditu vyplynulo formulování 3 doporučení pro zkvalitnění vnitřního

kontrolního systému a fungování Kanceláře, v rozšířené podobě, neboť jedno z doporučení se

dotýkalo většího množství veřejných zakázek Kanceláře, kde bylo aplikováno analogicky na

více případů. Z provedeného auditu vyplynulo formulování významných doporučení pro

zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře. Byla zavedena evidence

vydaných doporučení majících vazbu na nápravná opatření, vydávaná vedoucím Kanceláře

formou interního sdělení. Následná realizace a aplikace doporučení formou nápravných

opatření svědčí o dobré funkčnosti řídících a kontrolních systémů v rámci činnosti Kanceláře.

Mimo auditní činnosti byla náplní práce interního auditora také průběžná konzultační

a poradenská činnost v oblasti správy a hospodářského fungování Kanceláře, která je

významným prvkem činnosti auditora, a dále spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů.

Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 předložila Kancelář v souladu

s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. Ministerstvu financí ČR prostřednictvím

informačního systému FKVS.

V průběhu roku 2013 nebyla provedena žádná vnější kontrola.

V Brně dne 14. března 2014

Mgr. Anna Šabatová, Ph. D. JUDr. Pavel Pořízek, Ph. D.

veřejná ochránkyně práv  vedoucí Kanceláře
veřejného ochránce práv
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II.  Číselné sestavy a tabulkové přílohy

 Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol (Fin 2-04 U)

 Příloha č. 2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém

členění rozpočtové skladby

 Příloha č. 3 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

 Příloha č. 4 Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Příloha č. 5 Členění zaměstnanců podle věku, pohlaví a vzdělání
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Příloha č. 2
Tabulka č. 1
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Příloha č. 3
Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: leden - prosinec 2013
KAPITOLA: 309  Kancelář
veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Rozpočet 2013

schválený po změnách Skutečnost 2013
% plnění

Ukazatel

1 2 3 4

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem  350  350,00  1 968,04  562,30

Výdaje celkem  93 824  98 007,00  89 511,34  91,33

Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté transfery
celkem  350  350,00  1 968,04  562,30

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení
plnění úkolů Kanceláře
veřejného ochránce práv  93 824  98 007,00  89 511,34  91,33

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci  48 080  50 334,00  49 843,21  99,02
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 1)  16 202  16 968,00  16 801,21  99,02
Převod fondu kulturních a
sociálních potřeb  425  448,00  442,25  98,72
Platy zaměstnanců v
pracovním poměru  42 441  44 695,00  44 204,21  98,90
Výdaje vedené v
informačním systému
programového financování
EDS/SMVS celkem  13 972  14 650,00  10 783,95  73,61

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
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Tabulka č. 3
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Příloha č. 5

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2013
(ve fyzických osobách)

Věk Muži Ženy Celkem %

do 20 0 0 0 0,00

21-30 7 22 29 24,17

31-40 24 24 48 40,00

41-50 1 14 15 12,50

51-60 4 13 17 14,17

61 a více 7 4 11 9,17

Celkem 43
(35,83 %)

77
(34,17 %)

120
(100,00)

100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2013
(ve fyzických osobách)

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem %

Základní 0 2 2 1,67

Vyučen 4 1 5 4,17

Střední odborné 0 0 0 0,00

Úplné střední 0 4 4 3,33

Úplné střední odborné 4 19 23 19,17

Vyšší odborné 1 3 4 3,33

Vysokoškolské 34 48 82 68,33

Celkem 43 77 120 100,00
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Příloha č. 7
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